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VIÐVÖRUN 
Það er mjög mikilvægt að þessi notendahandbók fylgi ísskápnum vegna frekari nota í 
framtíðinni. Ef skápurinn er seldur eða flyst í hendur annarra ætti handbókin að fylgja 
með. 
 
Eftirfarandi leiðbeiningar eru vegna öryggis. Þú ættir að lesa þær vel áður en 
ísskápurinn er settur upp og tekinn í notkun. 

Almennt öryggi 
• Þetta tæki er hannað til að vera notað af fullorðnum. Börn ættu ekki að fá að fikta í 

stjórntækjum eða leika sér með tækið. 
• Það er hættulegt að breyta ísskápnum eða virkni hans. 
• Áður en skápurinn er hreinsaður eða unnið er við viðhald á að taka hann úr 

sambandi. 
• Þessi ísskápur er þungur. Gætið varúðar þegar hann er fluttur til. 
• Gætið varúðar þegar þú ísskápurinn er notaður og að valda ekki skemmdum á 

kælikerfinu með viðeigandi hættu á vökvaleka. 
• Ekki setja ískápinn nálægt miðstöðvarofni eða eldavél. 
• Varist að ísskápurinn sé staðsettur í langvarandi sólarljósi. 
• Það verður að vera nægilegt loftrými á bak við ísskápinn og varist skemmdir á 

kælikerfinu. 

Þjónusta/viðgerðir 
• Alla raflagnavinnu sem er nauðsynleg til að tengja þetta tæki ætti að framkvæma af 

löggiltum rafvirkja eða öðrum aðila sem er til þess hæfur. 
• Þjónustu við tækið á að sækja til þjónustuumboðs, og aðeins á að nota varahluti frá 

framleiðanda. 
• Þú átt ekki undir neinum kringumstæðum að gera við þetta tæki sjálfur. Viðgerðir 

sem framkvæmdar eru af óreyndum aðilum geta valdið meiðslum og alvarlegri 
bilunum. Hafið samband við þjónustuaðila á staðnum og gerið ávallt kröfu um 
varahluti frá framleiðanda. 

• Þetta tæki er með hættuleg efni í kælivökva; viðhald og áfylling á kælivökva á 
aðeins viðurkenndur þjónustuaðili að framkvæma. 

Notkun 
• Heimilisísskápar eru hannaðir til að geyma aðeins matvæli til neyslu. 
• Á bak við innri klæðningu ísskápsins er að finna leiðslur sem hafa að geyma 

kælivökva. Gæta verður þess að setja ekki gat á þessar leiðslur, því þá gætu orðið 
skemmdir á skápnum sem ekki er hægt að gera við, og þar að auki gætu matvæli 
tapast. NOTIÐ EKKI BEITT ÁHÖLD til að skrapa hrím eða klaka. Það má skafa 
burtu hrím með sköfunni sem fylgir með ísskápnum. Ekki á undir neinum 
kringumstæðum að skrapa burtu ís og klaka. Ís á að fá að bráðna sjálfur þegar 
skápurinn er affrystur. 
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• Ekki setja gosdrykki eða slíka drykki í frystinn, því það getur myndað þrýsting á 
ílátið eða flöskuna, sem gæti valdið því að þær springa, sem gæti valdið 
skemmdum á skápnum.  

 

Uppsetning 
• Við venjulega notkun hitnar þéttigrindin og kælipressan verulega. Vegna öryggis 

verður að vera lágmarksloftræsting eins og sýnt er í leiðbeiningunum.  
• Athugið: Haldið hindrunum fjarri loftræstigötum  
• Gætið þess að ísskápurinn standi ekki á rafleiðslunni. Mikilvægt: Ef rafleiðslan 

verður fyrir skemmdum, verður að skipta um hana með rétti rafleiðslu eða varahlut 
frá þjónustuumboði. 

• Ef ísskápurinn er fluttur í liggjandi stöðu er hugsanlegt að olía frá kælipressunni geti 
komist inn í kælikerfið. Það er því ráðlegt að láta ísskápinn stand uppréttann í hið 
minnsta tvær klukkustundir áður en hann er settur í samband, til þess að olían geti 
runnið til baka til pressunar. 

• Það eru ákveðnir hlutir í ísskápnum sem hitna þegar hann er í gangi. Gætið þess 
að næg loftræsting sé til staðar, því ella gætu hlutir bilað og matvæli orðið fyrir 
skemmdum. Sjá nánar upplýsingar um uppsetningu. 

• Hlutir sem hitna ættu ekki að standa berskjaldaðir. Þar sem það er mögulegt á bak 
ísskápsins að snúa að vegg. 

 

 

Verndun umhverfisins 
Þetta tæki inniheldur ekki efni sem hafa skaðleg áhrif á ósónlagið, hvorki í 
kælivökva né í einangrunarefni. Þegar tækinu er fargað á það ekki samleið með 
venjulegu sorpi. Varist að skemma kælieininguna, sérstaklega við varmaskiptinn á 
bakhliðinni. Upplýsingar um næsta förgunarstað fást hjá réttum aðilum hjá bæjar- 

og sveitarfélögum. Öll efni sem bera  merkið eru endurnýtanleg. 
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Lýsing á kæliskápunum 
 
Gerð ERC 3203 

1. Glerhilla 
2. Flöskugrind 
3. Flöskuhilla 
4. Eggjabakki 
5. Grænmetisskúffur 
6. Loftrás 
7. Hilla   
8. Opnanleg hilla 
9. Stillanlegar hillur 
10. Hillur í hurð 
 
Gerð ERC 3703 
1. Glerhilla 
2. Flöskugrind 
3. Flöskuhilla 
4. Eggjabakki 
5. Grænmetisskúffur 
6. Loftrás 
7. Hilla 
8. Opnanleg hilla 
9. Stillanlegar hillur 
10. Hillur í hurð 
 
 

 

 
Stjórnborð 
 

A. Gaumljós fyrir virkni. Logar 
þegar skápurinn er í 
sambandi. 

B. Hnappur fyrir stillingu á 
æskilegu hitastigi 
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Notkun 
 
Áður en skápurinn er tekin í notkun í 
fyrsta sinn 
Fylgið leiðbeiningum varðandi uppsetningu. 
Gangið úr skugga um að affalsslanga liggi 
örugglega í lekaskálina  (eins og sýnt er á 
teikningunni. 

 

  
Athugið: Eftir flutning á skápurinn að bíða í 4 
klukkustundir þar til að hann er tekinn í notkun. 
Að öðrum kosti gæti kælipressan orðið fyrir 
skemmdum. Þessi tími nægir til að olía sem 
færst hefur úr stað í flutningi geti lekið til baka inn 
í kælipressuna. 

Hvernig nota á kæliskápinn 
 
Kæliskápurinn tekinn í notkun og rétt hitastig stillt 
 
Snúið stillihnappi fyrir hitastig í æskilega stöðu. 

 
Gefur hærra hitastig inni í kæliskápnum. 
 Gefur minnsta hitastig (meiri kulda) inni í 

skápnum. 
Slökkt er á virkni kæliskápsins. 

 
Í hvert sinn sem breytt hefur verið um stillingu á 
hitastigi í skápnum eiga að líða 24 stundir þar til 
að skápurinn hefur náð því hitastigi sem stillt var. 
 
Hitastig inni í kæliskápnum 
Æskilegt hitastig í skápnum ætti að vera um 5°C. 
Ef stillt hefur verið á of mikinn kulda í skápnum 
gætu matvæli með mikið rakainnihald farið að 
frjósa ef þau eru geymd í kaldast hluta skápsins. 
Teikningin sýnir hvernig hitastigið er á ýmsum 
stöðum í skápnum. 
Kjöt, fisk og mjólk ætti að geyma í kaldari hluta 
skápsins. 

 
 
Mæling á hitastigi 
Notið venjulegan hitamæli til að mæla hitastigið. 
Setjið hitamælinn í vatnsglas í miðju skápsins. 
Þetta gefur til kynna hitastigið í skápnum. Ekki 
hengja hitamælinn upp, né leggja hann beint á 
hillu. 

 
 

Almennar leiðbeiningar 
• Raðið matvælum þannig að kalt loft geti 

auðveldlega leikið um þau. 
• Setjið ekki matvæli fast upp að bakvegg 

skápsin því þá gætu þau frosið föst. 
• Setjið ekki heit matvæli í skápinn, bíðið þar 

til að þau hafa kólnað niður. 
• Pakkið inn eða hjúpið matvæli, einkum ef 

þau gefa frá sér sterka lykt. 
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Að slökkva á skápnum 
Snúið stillihnappi framhjá smellustöðu að  
eða takið skápinn úr sambandi við rafmagn. 
 
Innanrými skápsins 

 
Sumum hillum er hægt að lyfta að aftan til að 
færa þær til og breyta millibili á milli þeirra. 
Snúa á þeim hillum sem eru með brún þannig að 
brúnin vísi inn að bakhlið skápsins, en hún 
kemur í veg fyrir að matvælin leggist að 
bakhliðinni og frjósi. 

 
Grænmetisskúffurnar eru með loftrás, sem gefur 
möguleika á að loft geti leikið um skúffurnar og 
hindrað þannig rakamyndun. 

 
Grænmetisskúffurnar eru með tveimur lausum 
millispjöldum sem hægt er að setja á fimm 
mismunandi vegu. 

 
Lausu skúffunni er hægt að renna til hliðar og 
hengja á mismunandi stöðum. 
 
 
 

 Orkusparnaður 
• Gætið vel að hvar kæliskápurinn er 

staðsettur. Rétt staðsetning getur sparað 
orku. 

• Opnið skápinn ekki of oft, né látið hann 
standa of lengi opinn. 

• Athugið öðru hvoru hvort skápurinn sé ekki 
örugglega vel lokaður. 

• Láti fryst matvæli þiðna í kæliskápnum. 
Kuldinn nýtist til að kæla aðrar vörur í 
skápnum. 

• Hreinsið varmaskiptinn (svarta grillið aftan 
á skápnum) með ryksugu hið minnsta einu 
sinni á ári. 

• Látið matvæli kólna áður en þau eru sett í 
kæliskápinn til geymslu. 

• Gætið þess að þéttikanturinn á hurðinni sé 
heill og hreinn. 

 

 Kæliskápurinn og umhverfið 
• Einangrun skápsins og kælivökvi innihalda 

ekki efni sem skaðað geta andrúmsloftið. 
• Allir hlutar umbúða eru endurnýtanlegir. 
• Skápurinn er hannaður með það í huga að 

auðvelt sé að endurnýta hluta hans. 

 Verndun umhverfisins 
• Umbúðum á að skila á næstu 

endurvinnslustöð. Sama á við um skápinn 
sjálfann þegar hann er tekinn úr notkun. 
Upplýsingar um förgunarstað eru fáanlegar 
hjá sorphirðu bæjarfélagsins. 

• Geymið matvæli í umbúðum sem hægt er 
að nota aftur og aftur. 

• Ef hreinsa þarf skápinn notið þá vistmild 
hreinsiefni.
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Viðhald 
 

Grind fyrir loftrás tekin af 
Hægt er að taka grindina fyrir loftrásina af til 
að hreinsa hana. 
Hafið hurðina opna þegar grindin er tekin af. 
Lyftið henni upp að ofan og togið grindina út 
og niður. 
 

 
 

Hreinsun 
Hreinsið skápinn með reglulegu millibili. 
Hreinsið niðurfallið inni í skápnum með 
eyrnapinna eða hreinsipinna sem fylgir með 
skápnum. 
Ef niðurfallspípan hefur stíflast er hægt að 
hreinsa stífluna með plasthúðuðum 
gardínugormi eða svipuðu áhaldi. 
Takið skápinn úr sambandi við rafmagn. 
Fjarlægið alla lausa hluti og þvoið með 
hendi. Hreinsið skápinn að innan og utan, 
ásamt því að hreinsa þéttikantinn vel Notið 
mjúkan klút, volt vatn og uppþvottalög. Ekki 
loka hurðinni fyrr en skápurinn er fullkomlega 
þurr að innan. 
Takið grindina fyrir loftrásinni í burtu og 
hreinsið vel undir skápnum með ryksugu. 
 

 

 

 
 

Affrysting  
Hrím á sjálfkrafa að fara úr skápnum í hvert 
sinn sem kælipressan stöðvast í venjulegri 
notkun. Vatnið sem verður til við 
affrystinguna lekur niður í sérstakan geymi 
aftan á skápnum, yfir kælipressunni, þar sem 
það gufar upp. 
 
Hægt er að draga úr hrímmyndun innan á 
bakhlið skápsins með því að: 

• Setja ekki of heitan mat í skápinn. 
• Opna skápinn ekki of oft, né skilja 

hann eftir opinn lengi. 
• Með því að setja matvæli ekki of 

nálægt bakhlið skápsins þar sem 
kælihlutinn er. 

 
 
 

 
 

Skipt um ljósaperu 
Ljósið kviknar sjálfkrafa í hvert sinn sem 
hurðin er opnuð. Áður en skipt er um peru, 
takið skápinn úr sambandi við rafmagn. 
Hlífin yfir ljósinu er tekin af með því að ýta og 
draga út samtímis. 
Notið peru sömu gerðar og er fyrir: E14 
hámark 25 Wött. 
 

Þegar skápurinn er ekki notaður um 
lengri tíma 

Þegar skápurinn er ekki notaður um lengri tíma 
á að gera eftirfarandi ráðstafanir: 
Takið skápinn úr sambandi við rafmagn. 
Fjarlægið öll matvæli. 
Hreinsið skápinn að innan og alla aukahluti. 
Skiljið hurðina eftir lítillega opna til að 
skápurinn sé loftræstur og þar með sé losnað 
við óþægilega lykt. 
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Ef skápurinn vinnur ekki eðlilega 
 
Ef kæliskápurinn vinnur ekki rétt er oft hægt að komast að því sjálfur hvað er til ráða. Til þess að kalla 
að óþörfu á þjónustuaðila er hægt að finna út hvað er að með því að skoða töfluna hér að neðan. 
 
Vandamál Hugsanleg ástæða / lausn 
Hitastig inn í skápnum er of hátt Veljið lægra hitastig. 

Raðið matvælum í skápinn eftir því sem við á. Sjá 
nánar í kafla um “Hitastig inni í kæliskápnum”. 
Raðið matvælunum þannig að loft leiki vel um 
þau. 
Gangið úr skugga um að hurðin sé vel lokuð og 
segulþéttikantur sé heill og hreinn. 
Hitastig á því svæði sem skápurinn er staðsettur 
er hærra en eðlilegt getur talist. 

Of hár hiti í frystihólfi Veljið lægra hitastig 
Það er vatn í botni kælihólfsins Þetta er eðlilegt. Þegar skápurinn affrystir sig 

safnast raki á bakhliðinni og lekur niður. 
Vatn safnast í kæliskápnum Hreinsið niðurfallsgatið með eyrnaprinna eða öðru 

mjóu áhaldi. 
Hugsanlega hafa verið sett matvæli í skápinn sem 
gefa frá sér of mikinn raka. 

Vatn lekur á gólfið Setjið niðurfallsslönguna í söfnunarhólfið fyrir 
vatn. Sjá nánar kafla “Áður en skápurinn er tekin í 
notkun í fyrsta sinn” hér að framan. 

Kælipressan gengur stöðugt Veljið hærra hitastig. 
Gangið úr skugga um að hurðin sé vel lokuð og 
segulþéttikantur sé heill og hreinn. 
Hitastig á því svæði sem skápurinn er staðsettur 
er hærra en eðlilegt getur talist. 

Skápurinn fer alls ekki í gang. Inniljósið logar 
ekki, né gaumljós að framan. 

Innstungan er ekki nægilega vel sett í. 
Öryggi hefur slegið út. 
Ekki er kveikt á skápnum. 
Skápurinn fær ekki rafmagn. (Prófið tengilinn með 
því að stinga öðru raftæki í samband). 

Of mikill hávaði heyrist frá skápnum Kælikerfið gefur frá hljóð þegar það er í gangi og 
kælivökvinn streymir um kælikerfið. Einnig 
heyrast smellir þegar kælipressan fer í gang og 
slekkur á sér. Mismunur getur verið á hljóðum frá 
einu tæki til annars. 
Ef hávaði þykir of mikill: Skoðið vel pípur á 
kæligrindinni að aftan, hvort þær snerta hvor 
aðra. Athugið hvort fjarlægðartappar á bakhlið 
hafa losnað og lagfærið ef svo er. 

 
Tæknilýsing 
 

Gerð ERC3703 ERC3203 
Nettó rúmtak 361 lítri 314 lítrar 
Breidd 595 mm 595 mm 
Hæð 1800 mm 1600 mm 
Dýpt 600 mm 600 mm 
Orkunotkun 179 kWklst/ári 172 kWklst/ári 
Orkuflokkur A A 
Afl 110W 110W 
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Uppsetning 
Rafmagnssnúra 
Ef rafmagnssnúran hefur orðið fyrir skemmdum 
þarf að kalla til þjónustuaðila, eða annan aðila 
sem til þess er hæfur, og láta skipta um hana. 
 
Tekið úr umbúðunum 
Takið skápinn úr umbúðunum og gangið úr 
skugga um að hann hefi ekki orðið fyrir 
skemmdum í flutningi. Ef skápurinn hefur 
skemmst í flutningi á að láta söluaðila strax vita. 
Komið umbúðum á næsta móttökustað sorps. 
Leyfið börnum ekki að leika sér með umbúðirnar. 
 
Flutningsfestingar fjarlægðar 
Fjarlægið flutningsfestingar frá hurð og hillum. 
Flutningsfestingar á glerhillum eru fjarlægðar 
með því að renna þeim fram eins langt og þær 
komast, lyfta síðan upp hillunni og fjarlægja 
festinguna eins og sýnt er á teikningunni. 
Sumar gerðir eru með púða undir skápnum í 
flutningi. Þennan púða þarf að fjarlægja. 
 

 

 
Hreinsun 
Þvoið skápinn að innan og utan með volgu vatni, 
mjúkum klút og smávegis af uppþvottalegi. 
 

Skápnum komið fyrir 
Til að tryggja góða virkni skápsins, gangið þá úr 
skugga um: 

• Ískápinn sé staðsettur á þurrum og vel 
loftræstum stað, fjarri hitagjöfum á borð við 
ofna, hitakúta eða beinu sólarljósi. 

• Að skápurinn standi rétt og vel á öllum 
fjórum fótum. Skápurinn má ekki hallast að 
vegg. Ef nauðsynlegt er, stillið af halla 
skápsins með stillifótunum. 

• Að það sé nægilega góð loftræsting 
umhverfis skápinn og að loftrásir undir 
skápnum og á bak við hann séu ekki 
hindraðar og að plássið sé hið minnsta 4 
sentimetrar. Rými fyrir loftræstingu a) beint 
fyrir ofan skápinn, eða b) fyrir aftan hann 
sé minnst 50 mm. 

• Að skápurinn sé staðsettur aðeins þar sem 
umhverfið er í samræmi við þann flokk sem 
skápurinn er í. 

Upplýsingar um flokkun skápsins er að finna á 
miða vinstra megin innan í skápnum. 
 

Umhverfisflokkun Umhverfishitastig 
SN +10°C að +32°C 
N +16°C að +32°C 
ST +18°C að +38°C 
T +18°C að +43°C 

 
Ef skápurinn er staðsettur í horni eða upp að 
vegg, verður að vera minnst 230 mm að 
veggnum svo að þægilegt sé að opna hurðina. 
 
Það verður að vera hægt að taka ísskápinn úr 
sambandi eftir að hann er kominn á sinn stað. 
Því er því mikilvægt að komast að tenglinum eftir 
uppsetningu. 
Ef skápar eru settir hvor upp að öðrum á að setja 
millibilspúða á milli þeirra (eins og sýnt er á 
teikningunni). 

   



Hurðaropnun breytt 
 
 

1. Takið skápinn úr sambandi við 
rafmagn. 

2. Fjarlægið loftrásargrindina. Hluta 
grindarinnar er hægt að taka af. 
Losið hann og festið á hina 
hliðina. 

3. Setjið skápinn á trékubba svo að 
þægilegra sé að leggja hann 
niður. Þegar honum er lyft upp 
aftur er þægilegra að grípa undir 
skápinn. 

4. Færið lömina á efri hluta skápsins 
yfir á hina hliðina. 

5. a) Losið lömina. b) Færið 
festipinnann í löminni eins og sýnt 
er á teikningunni. 

6. a) Losið stykkið af hurðinni eins 
og sýnt er á teikningunni. c) Færið 
stykkið yfir á hina hlið 
hurðarinnar. c) Festið lömina á. 

7. Reisið skápinn upp aftur og setjið 
loftræstigrindina á aftur. 

8. Færið handföngin. Losið 
skrúfurnar. Færið handföngin yfir 
á hina hliðina og snúið þeim 
jafnframt í hálfhring. 

9. Setjið skápinn á sinn stað. Gætið 
þess að loftrými sé nægilegt og 
fylgt sé tilmælum sem gefin voru í 
kaflanum um staðsetningu. 

 
Tenging við rafmagn 
 

Skápurinn er jarðtengdur. Setjið hann 
í samband við jarðtengdan tengil. 
Spenna: 230 V 
Öryggi: 10A 
Sjá nánar á upplýsingaplötu,vinstra 
megin innan í skápnum. 
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